
 سم هللا الرمحن الرحميب 

 ((الْمُؤْمِننِيَ وَبَشِّرِ قَرِيبٌ وَفَتْحٌ اللَّهِ مِنَ نَصْرٌ تُحِبُّونَهَا وَأُخْرَى))

 صدق هللا العظيم

 

ب المهي السيد القائد المؤمن المجاهد، القائد األعلى للجهاد والتحرير، القائد العام للقوات المسلحة،

 براهيم )حفظكم هللا ورعاكم(.الركن المنصور باهلل عزت إ

ال يسر قيادة جيشكم جيش رج والتسعين لتأسيس الجيش العراقي الباسل الثالثةالذكرى بمناسبة 

بأزكى التهاني وأطيب التبريكات ومن خاللكم إلى الكريم الطريقة النقشبندية أن تتقدم لمقام سيادتكم 

اروا الذين ثالشرفاء من أبناء الشعب العراقي األبي فصائل الجهاد على أرض الرافدين وجميع  جميع

 الذي يستهدف المشروع الصفوي المجوسيد متوحدين تحت راية العراق ضد الظلم والطغيان وض

يمن عليكم بالنصر المؤزر على أعداء األمة، وأن يمكن لمجاهدي العراق ، ونسأل هللا أن العزيز بلدنا

ويمدهم في معركة تحرير العراق من جميع أشكال االحتالل والتي الذين يمثلون الجيش العراقي اليوم 

 ظهرت تباشيرها القريبة بإذنه سبحانه.

ضمانة زال ال وما: إن الجيش العراقي الباسل كان في حقيقته )رعاكم هللا( سيادة القائد المنصور باهلل

معاركه تزال كل  كانت ومالنصر هذه األمة المباركة؛ ألنه عراقي المنشأ عربي األهداف؛ فقد الوحيدة 

له الدور المميز في كافة اقطار  ولقد كان ،ألجل العراق تكونقبل أن العربية االسالمية ألجل األمة 

س فرس المجوالثانية التي هزم فيها الالعرب معركة قادسية حققه من نصر في  يفوتنا ما وال أمتنا

 الشريرالعراق من قبل الحلف الثالثي  غزووبعد ، واليوم فيها السم الزعاف همقاذاشر هزيمة و

بثلة من الباسل متمثلين الجيش العراقي المتمثل باألمريكان والصهاينة والمجوس وقف أبناء 

ن زالوا وسيبقوعشر سنين وال اكثر من على مدى  ضد الغزاة ومشروعهم الخبيثالمجاهدين الشرفاء 

ية االمة العربية االسالميكمل مسيرته المباركة في الدفاع عن لالعراق التام ألرض  كذلك حتى التحرير

 .جمعاء

جاال على البقاء رالصابرة لنجدد العهد والوالء والبيعة لقيادتنا المجاهدة العزيزة نغتنم هذه المناسبة 

للذود عن سيادة ووحدة أرض وشعب العراق، وأن نكون سيوفا  لوطناالدين ومجاهدين مدافعين عن 

 امال وكامال،مشرعة بيد قائدنا حتى تحرير آخر شبر من أرضنا من كل أشكال االحتالل تحريرا ش

بالعز والنصر المؤزر تحت راية قيادتكم الحكيمة،  هذه المناسبة ليناوجل أن يعيد ع سائلين هللا عز

  ة ويحفظكم قائدا ورمزا للعراق وشعبهوأن ينعم عليكم بالصحة والعافي

ْصر   َوَما) ِ  ِعْندِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّ  (اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَّ
 قيادة 
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